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Resumo:

A presente dissertação versa sobre a gestão da política de Educação Escolar Indígena (EEI), a qual é
organizada  através  de  um  modelo  colaborativo  entre  União,  estados  e  municípios.  Visando
contribuir  para  uma  maior  compreensão  das  variáveis  que  afetam  a  tomada  de  decisões  e  o
desempenho dos governos envolvidos na implementação da política de educação escolar indígena
na Bahia,  direciono a análise  para o processo de descentralização dessa política e  para a atual
configuração das relações intergovernamentais na coordenação federativa. Este trabalho adota um
enfoque institucional,  buscando minimizar  a  lacuna desse tipo de pesquisa nos estudos sobre a
educação  escolar  indígena.  Através  da  análise  do  desenho  de  programas,  ações  e  estruturas
administrativas, levando em consideração as dimensões fiscal e administrativa da descentralização,
busco  compreender  quais  mecanismos  foram  instituídos  pelo  Ministério  da  Educação  para
promover a coordenação federativa na implementação da política de EEI e como esses mecanismos
têm impactado nas receitas e na gestão dos governos subnacionais. Nesse trabalho dissertativo a
intenção é analisar as bases institucionais do atual regime de colaboração para a implementação da
política  de  educação  escolar  indígena,  com  foco  na  divisão  de  recursos,  responsabilidades  e
capacidade decisória. Também busco refletir sobre a efetividade dos mecanismos de coordenação e
a  capacidade  de  estados  e  municípios  para  formular  e  implementar  decisões  nessa  área.  Essa
pesquisa demonstra que esse modelo de gestão articula a centralização de capacidade regulatória e
de arrecadação na esfera central  e  descentralização de despesas  e  de responsabilidades  sobre a
execução para os governos subnacionais. Dessa forma, estados e municípios são responsáveis por
implementar programas e diretrizes estabelecidas no âmbito federal. A conclusão da pesquisa é que,
apesar da União ter capacidade de regulamentação fiscal e administrativa sobre as ações de estados
e municípios, o Ministério da Educação tem optado por mecanismos de coordenação pelo alto, que
não levam em consideração as especificidades tanto do público indígena quanto dos padrões de
gestão diferenciados de estados e municípios.
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